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Notulen van de vergadering van de Ministerraad op 11 juni 1951
*’s Morgens te 10 uur aangevangen en ’s middags voortgezet, Plein 2b.
Aanwezig:
De Minister-President Drees en de Ministers Albregts, Van den Brink, Lieftinck,
Van Maarseveen, Mansholt, Mulderije, Peters, Rutten, Staf, Stikker, Teulings, In ’t Veld en
Wemmers (afwezig is Minister Joekes wegens verblijf in het buitenland).
Tevens is aanwezig Staatssecretaris Blom.
Secretaris: Drs. J. Middelburg.
--3. Uniezaken
Het Indonesische streven naar herziening van de RTC-overeenkomsten
Staatssecretaris Blom heeft vernomen, dat men in Indonesië na het debat in de Tweede Kamer
reeds over de voorbereidingen denkt van een nieuwe Ministersconferentie. In verband hiermede
acht spreker het wenselijk nu reeds contact te doen opnemen, opdat de Indonesische Regering
zich niet vastlegt op een procedure, die daarna moeilijk nog gewijzigd zal kunnen worden.
Spreker is er geen voorstander van om van Nederlandse zijde te bevorderen, dat snel wordt
geprocedeerd, doch wil op deze wijze voorkomen, dat men aan Indonesische zijde vooruitloopt
op de zaken. Minister Peters merkt op, dat hij in de Kamer heeft gezegd, dat van Nederlandse
zijde geen initiatief ten aanzien van wijziging van de RTC-overeenkomsten zal worden genomen.
De Minister-President zou de Hoge Commissaris geen officiële stap willen laten doen, doch hem
alleen willen laten polsen, met de bedoeling erop aan te sturen, dat men niet te snel procedeert.
Minister Van Maarseveen deelt mede, dat bij de bespreking van de partiële Grondwetsherziening
in het Seniorenconvent enkele leden een herziening van het Veertiende Hoofdstuk thans niet aan
de orde gesteld zouden willen zien. De Minister-President merkt op, dat bij de
Grondwetsherziening gewijzigd zal moeten worden het artikel, waarin staat, dat het grondgebied
ook Indonesië omvat. Spreker acht het ook bezwaarlijk over herziening van de RTCovereenkomsten met Indonesië te spreken en tegelijkertijd het Veertiende Hoofdstuk
ongewijzigd te laten.
Minister Stikker zou er eveneens bij de Indonesische Regering op willen
aandringen, dat zij niets publiceert over de te volgen procedure alvorens hierover met de
Nederlandse Regering te hebben gesproken. De Minister-President stelt voor, dat Minister Peters
en Staatssecretaris Blom zich nog nader beraden over de formulering van een desbetreffende
instructie aan de Hoge Commissaris. Aldus wordt besloten.
--Middagvergadering
Aanwezig:

Dezelfden als ’s morgens.
Voorts zijn aanwezig: Staatssecretaris Götzen (bij de punten 14 - 17 en 20) Dr.
Pos en Mr. Debrot (bij de punten 2i, 14 en 15).
--16. Toekenning van een tijdelijke bijslag op bepaalde Indonesische pensioenen (Brief van de Staatssecretaris
voor Uniezaken dd. 1 Juni 1951, nr. 18, met bijlagen.)
Staatssecretaris Götzen geeft een nadere toelichting op de stukken. De Minister-President stemt in
met de gedachte, dat een motie ten gunste van de zogenaamde voordelige pensioenen
onaannemelijk moet worden verklaard; bij aanvaarding zal men het wetsontwerp moeten
terugnemen.
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Minister Van Maarseveen merkt op, dat de maximumgrens van het pensioen,
bedoeld in punt 7 van de nota, van f. 415 tot f. 420 moet worden verhoogd. Staatssecretaris
Götzen bevestigt dit; met Minister Lieftinck is ook overeengekomen het plafond van f. 65 te
verhogen tot f. 70. De kosten van deze concessies, alsmede van een concessie op het punt van de
anti-cumulatieregeling, kunnen worden geraamd op f. 200.000. Spreker vraagt machtiging deze
concessies te doen. Minister Lieftinck stelt voor de concessie inzake de anti-cumulatie voor de
mondelinge behandeling te reserveren. Staatssecretaris Götzen kan zich hiermede verenigen. De
Raad verleent vervolgens de gevraagde machtiging.
17. Onderstandsregeling ingevolge artikel 2 van de Garantiewet Burgerlijk Overheidspersoneel Indonesië (Brief
van de Staatssecretaris voor Uniezaken dd. 1 Juni 1951, nr. 19, met nota.)
Minister Lieftinck kan zich in het algemeen met de nota wel verenigen. De Raad verklaart zich
met de nota accoord.
---

